Gymnasieskolan
Gymnasieskolan är frivillig. Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du
fyller 19 under förutsättning att du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram. Det
finns 18 nationella program med olika inriktningar. 6 av programmen är
högskoleförberedande och 12 av dem är yrkesprogram. Inom programmen finns
förutom 60 nationella inriktningar även särskilda varianter och inom
yrkesprogrammen finns möjlighet till att gå lärlingsutbildning.

Högskoleförberedande program
De högskoleförberedande programmen ska förbereda dig för studier på högskola och universitet.
Högskoleförberedande program leder till högskoleförberedande examen.
De högskoleförberedande programmen är:







Ekonomiprogrammet (EK)
Estetiska programmet (ES)
Humanistiska programmet (HU)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Teknikprogrammet (TE)

För att vara behörig till högskoleförberedande program krävs att du har godkänt i:





svenska/svenska som andraspråk
engelska
matematik
plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga i totalt 12 ämnen.

För behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska Programmet och Samhällsvetenskapliga
programmet ska 4 av de 9 godkända ämnen vara geografi, historia, samhällsvetenskap och
religion. För Naturvetenskapliga och Teknikprogrammet ska 3 av de 9 ämnena vara biologi, fysik
och kemi. För Estetiska programmet gäller godkänt i vilka 9 ämnen som helst.

Yrkesprogram
Yrkesprogrammen ska främst förbereda dig för yrkeslivet eller yrkeshögskola och ger ingen
högskolebehörighet. Du har möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet om du väljer
till kurser under gymnasieutbildningen som ger dig denna behörighet. Yrkesprogrammen leder till
en yrkesexamen.
Yrkesprogrammen är:





Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
El- och energiprogrammet (EE)
Fordons- och transportprogrammet (FT)










Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hantverksprogrammet (HV)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Industritekniska programmet (IN)
Naturbruksprogrammet (NB)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att du har godkänt i:





svenska/svenska som andraspråk
engelska
matematik
plus godkänt betyg i ytterligare 5 ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt.

SÄRSKILDA VARIANTER
En särskild variant är en utbildning inom ett nationellt program som skiljer sig från det nationella
programmet då det har en egen inriktning. Du kan behöva ha godkänt i fler ämnen utöver de som
angetts för yrkesprogram respektive högskoleförberedande program för att kunna bli antagen till
en särskild variant. Eventuella ytterligare krav på behörighet är kopplat till de ämnen som är
speciellt för just den utbildningen. Fråga din studie- och yrkesvägledare vilka krav på behörighet
som finns för det program du vill söka.

LÄRLINGSUTBILDNING
Inom yrkesprogrammen kan du välja att gå en lärlingsutbildning. Du kommer då att genomföra
minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser. Både på din arbetsplats och i skolan
har du ett stort eget ansvar för din utbildning och det förutsätter att du är intresserad och
motiverad. Du lär dig under handledning i en miljö som ger kunskaper, erfarenheter och goda
kontakter inom en bransch. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett vanligt
yrkesprogram och även på den här utbildningen kan du välja att läsa kurser som ger dig
grundläggande högskolebehörighet.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - IB
IB är en internationell riksrekryterande utbildning. All undervisning sker på engelska. Det är ett 3årigt program där första året är ett förberedande år. Mer information om IB finns på Internet:
www.ibo.org.

INTRODUKTIONSPROGRAM
Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program.
Det finns 5 introduktionsprogram:






Programinriktat individuellt val
Preparandutbildning
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt
yrkesprogram inom ett år. För att vara behörig behöver du ha godkänt betyg i svenska/svenska

som andraspråk, engelska eller matematik samt i minst 4 andra ämnen eller ha godkänt betyg i
svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst tre andra ämnen.
Preparandutbildning vänder sig till dig som vill läsa in grundskolebehörighet på högst ett år för
att kunna gå vidare till ett nationellt program. Du som saknar behörighet till ett nationellt program
eller som är behörig till ett yrkesprogram men inte till ett högskoleförberedande program kan söka
utbildningen.
Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt
yrkesprogram. Det är en yrkesinriktad utbildning på 1 – 3 år som ska underlätta för dig att
etablera dig på arbetsmarknaden eller vill söka till ett nationellt yrkesprogram. Inga
behörighetskrav finns.
Individuellt alternativ anpassas individuellt efter dina behov under 1 – 3 år. Det här alternativet
är främst för dig som saknar behörighet till nationellt yrkesprogram. Inga behörighetskrav finns.
Språkintroduktion vänder sig till dig som nyligen kommit till Sverige och som vill få utbildning i
svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Inga behörighetskrav
finns.

